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Sammanfattning    

 

Patienters autonomi är en central del i vårdandet. I litteraturen beskrivs att en vårdande 

relation med respekt för patienters integritet och autonomi är särskilt viktig i 

hemsjukvården, även om det inte alltid är lätt att uppnå. Hemsjukvård innebär vård som 

ges i hemmet och antalet patienter kopplade till hemsjukvård ökar idag i Sverige. Syftet 

med studien är att undersöka hur patienters autonomi kan stödjas i hemsjukvården utifrån 

distriktssköterskors perspektiv. En kvalitativ intervjustudie genomfördes. En 

distriktssköterska och sex sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta i hemsjukvård 

deltog. Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innebördsanalys. I resultaten 

framkom fyra teman vilka är: att göra patienten så självständig som möjligt, att vårda i 

samråd med patienten, att få patienten att styra över sitt liv och att se människan i hemmet. 

Resultaten beskriver olika nyanser och upplevelser av patienters autonomi vid vård i 

hemmet utifrån distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv, och hur den kan 

påverkas i olika riktningar genom distriktssköterskornas förhållningssätt. 

Distriktssköterskorna beskriver att patienters hemmiljö och möjlighet till delaktighet i 

vården kan ha betydelse för autonomin. Patienters autonomi erfars viktig och 

distriktssköterskorna anpassar sitt arbetssätt för att minimera vårdens påverkan på 

patienters autonomi och vardagsliv. Att värna om patienters autonomi och självständighet 

kan leda till att patienter kan bo kvar i sina hem i större utsträckning. Det är positivt för 

patienters hälsa vilket kan leda till en hållbar utveckling.  
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INLEDNING 

Att som sjuksköterska vårda patienter i deras hem ställer krav på att vara lyhörd och 

följsam för patienters önskemål och behov. Alla har rätt att få bestämma över sitt eget liv 

och vara med och påverka sin vård. En del i vårdandet är att respektera patienters 

autonomi (Socialstyrelsen 2012a). Som sjuksköterska är inte detta alltid lätt eftersom alla 

människor är unika och har olika behov. 

 

Vård i hemmet ställer krav på distriktssköterskor och sjuksköterskor att arbeta med ett 

etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt. En helhetssyn som inkluderar den miljö 

patienter lever i och kunna bemöta patienter och anhöriga på ett gott sätt är en del av 

arbetet. Det är även viktigt att ha förmåga att kunna skapa relationer som förstärker 

patienters autonomi och delaktighet i vården (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

2008). 

 

Vårdpersonalen inom hemsjukvården möter ett ökande antal äldre multisjuka människor 

i behov av mer avancerad sjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening & Vårdförbundet 

2010). Därför känns det av vikt att undersöka och beskriva hur distriktssköterskor i 

hemsjukvården arbetar för att stödja patienters autonomi. 

 

BAKGRUND 

Hemsjukvård  

Allt fler väljer att vårdas i hemmet och majoriteten av de som är inskrivna i 

hemsjukvården är äldre människor (Svensk Sjuksköterskeförening & Vårdförbundet 

2010). Hemsjukvård omfattar den hälso- och sjukvård som ges i hemmet (Socialstyrelsen 

2012a). Det kan t ex. handla om provtagningar, hjälp med läkemedel och 

såromläggningar. Dessa insatser kan utföras dygnet runt och skall genomföras av 

legitimerad personal samt annan personal med delegation. Ansvaret för hemsjukvård har 

sedan ädelreformen 1992 övertagits successivt av kommunerna. De patientgrupper som 

här är störst är äldre personer och personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 

2008).  

 

Den vård som bedrivs i hemsjukvården har förändrats de senaste åren och behoven av 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen ökar. Patienter som idag kopplas till 

hemsjukvården har blivit allt mer resurskrävande och skrivs ofta ut tidigt från 

slutenvården enligt utredningen En nationell samordnare för hemsjukvård (2011). Antalet 

vårdplatser på både sjukhus och särskilda boenden har minskat samtidigt som den 

medicinsktekniska utrustningen möjliggör mer avancerad vård i det egna hemmet 

(Socialstyrelsen 2008). Det innebär att patienter har möjlighet att få avancerad sjukvård i 

hemmet som förut bara kunde ges på sjukhus (Josefsson 2014, ss. 16-17). 

 

Att vara patient och vårdas i hemmet 

Allt fler patienter vårdas i hemmet (En nationell samordnare för hemsjukvård 2011). Vid 

sjukdom kan hemmets trygghet bli extra viktig för många patienter. Hemmets bekanta 

dofter och närhet av familj ökar känslan av säkerhet och bevarad autonomi hos patienter 
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som har valt att få vård i hemmet (Karlsson & Berggren 2011). Hemmet ger således 

människor ett sammanhang och att ha en känsla av sammanhang kan hjälpa patienter trots 

sjukdom att uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 77). Att kunna bestämma i sitt 

eget hem ökar självkänslan och patienter beskriver att de vill vara självständiga trots 

sjukdom. Vissa patienter vill vara delaktiga i vården, vara förberedd när 

distriktssköterskor kommer och få information om vad som sker (Holmberg, Valmari & 

Lundgren 2012). Vården i hemmet ska vara tillgänglig och en trygghet för patienten vilket 

bidrar till ökad autonomi och livskvalité (Svensk Sjuksköterskeförening & Vårdförbundet 

2010).  

 

Autonomi vid vård i hemmet 

När sjuksköterskor vårdar i hemmet är patienters autonomi en central del av vårdandet 

(Karlsson & Berggren 2011). Autonomi kan innebära att vara delaktig och ha möjlighet 

att välja men också att vara självständig och oberoende (Socialstyrelsen 2012b). Det 

handlar om att patienter har rätt att bestämma över sig själva och ha inflytande i den vård 

som ges (Hellström & Carlander 2010, s. 79) samt en förmåga att stå emot socialt tryck 

(Lindfors 2010, s. 63). Autonomi är en faktor som patienter erfar bidra till god vård 

(Karlsson & Berggren 2011; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & 

Söderlund 2013).  

 

Sjuksköterskor och distriktssköterskor har i sin yrkesroll ett ansvar att respektera 

patienters autonomi. Vård inom den kommunala verksamheten bör grundas på respekt för 

den enskildes integritet och självbestämmanderätt enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Vården bör även vara omsorgsfull, genomföras i samråd med patienter samt 

att all hälso- och sjukvårdspersonal bär ansvaret för hur uppgifterna utförs (SFS 

2010:659).  

 

Att värna om patienters autonomi är inte alltid lätt i praktiken. Det kan finnas svårigheter 

i samarbetet mellan anhöriga, patienter och vårdpersonal kring vården av patienter som 

gör att etiska dilemman uppstår. Det kan handla om att hänsyn inte tas till patienters beslut 

och önskan eller att patienters autonomi, integritet och värdighet inte respekteras 

(Karlsson et al. 2013).  

 

Patienters upplevelser av autonomi i vården varierar. Att vara svårt sjuk kan innebära 

svårigheter att vara oberoende och helt autonom (Karlsson, Milberg & Strang 2012). 

Patienter har en önskan att behålla kontrollen i sitt liv och därmed sin autonomi. Är vården 

inte anpassad till de behov som finns eller att patienter inte får information om ändringar 

i vården upplevs autonomin minska (Doyle 2012). I en annan studie framkommer att 

många äldre litar på distriktssköterskors kunskap och utbildning och att patienterna inte 

gärna vill ifrågasätta denna kunskap. Det kan göra att patienterna känner sig underlägsna 

i diskussioner om deras vård och därför ibland avstår från att uttrycka sina tankar och 

erfarenheter om den vård som ges. Även kultur och uppväxt kan ha betydelse vad gäller 

behov av och viljan att vara delaktig i beslut som rör den egna vården (Bagchus, Dedding 

& Bunders 2015).   
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Sjuksköterskors och distriktssköterskors roll i hemsjukvården 

Sjuksköterskor arbetar för att sätta patienters bästa i centrum och värna om att människor 

ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SFS 2001:543). Sjuksköterskor ska 

arbeta för att främja mänskliga rättigheter samt uppvisa lyhördhet, trovärdighet, 

medkänsla och integritet. Information ska ges på ett väl anpassat sätt för den som tar emot 

den och det är viktigt att kunna vara flexibel i situationer som kan uppstå för att olika 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar ska respekteras. Det åligger även 

sjuksköterskor att arbeta för en hållbar utveckling vad gäller miljö och ekonomi men 

också på ett socialt plan (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

 

I likhet med sjuksköterskor ska även distriktssköterskor arbeta hälsofrämjande. 

Distriktssköterskor har därtill fördjupade kunskaper i omvårdnad för att kunna förebygga, 

behandla och lindra sjukdom. Specialistutbildningen till distriktssköterska ska ge en bred 

kunskap som grund för att leda vården från bedömning till utvärdering utifrån rådande 

lagar och förordningar (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Då sjuksköterskor 

i hemsjukvården möter en blandad grupp människor med komplexa sjukdomstillstånd är 

det önskvärt att sjuksköterskor i hemsjukvården har en specialistutbildning med 

fördjupade kunskaper inom olika områden. Det beskrivs att kompetensen hos 

sjuksköterskor är en viktig faktor för kvalitet, säkerhet och trygghet för patienter i 

hemsjukvården (Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet (2010). 

 

Inom hemsjukvården upplevs ansvaret för patienterna vara stort. Arbetet är självständigt 

där distriktssköterskor kan planera för när och hur besök hos patienter ska utföras. 

Erfarenhet kan bidra till styrka att lita på sin egen förmåga i sin profession (Josefsson & 

Peltonen 2015). Sjuksköterskor upplever att det tar några år innan de har det holistiska 

synsättet som krävs för att vårda någon i det egna hemmet, samtidigt kräver vårdandet i 

hemsjukvården kunskap inom många olika områden (Carlsson, Rämgård, Bolmsjö & 

Bengtsson 2014). I hemsjukvården behöver distriktssköterskor ha både distans och närhet 

till patienter och samtidigt behålla det professionella förhållningssättet för att kunna 

bemöta de olika situationer och miljöer som patienters egna hem kan representera 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 

 

Vårdande relationer i hemsjukvården 

Vården i hemmet bör utformas utifrån patienters erfarenheter där patienter är experter på 

sin hälsa och sjuksköterskor behöver i vårdandet vara öppna och följsamma för 

individuella behov och förutsättningar. Vårdandet i hemsjukvården har som mål att stärka 

och stödja patienter att uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 102- 103, 184). 

Varje individ har ett eget sammanhang som påverkar individen (Dahlberg 2014, s. 29). 

Att bli sjuk kan innebära att komma ur det sammanhanget och det är då viktigt att komma 

in ett nytt vårdande sammanhang där hälsa, välbefinnande och delaktighet kan utvecklas 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 108).   

 

Möten med människor i olika skeden i livet, i olika åldrar samt med olika vårdbehov är 

grunden i distriktssköterskors arbete. En viktig del är det etiska förhållningssättet som 

innebär att respektera individers integritet och autonomi, speciellt när vården sker i 

patienters hem. Det är viktigt att kunna bemöta patienter och anhöriga på ett gott sätt och 

att ha en helhetssyn i vården (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Att bli bemött 
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som en person istället för en sjuk individ upplevs av patienter som viktigt då vården utförs 

i det egna hemmet. Upplevelsen av att sjuksköterskor lyssnar, är intresserade och tar 

hänsyn till patienters egna önskan ger en känsla av att bli respekterade som unika 

individer (Holmberg, Valmari & Lundgren 2012).  

 

En vårdande relation uppstår i mötet mellan patient och vårdare. Sjuksköterskor står till 

förfogande för patienter som i sin tur bjuder in till sin värld. Detta visar att relationen är 

ömsesidig och kan inte tvingas fram. Sjuksköterskor står dock i maktposition eftersom 

patienter är beroende av vårdarens kunskaper och hjälp. Den som har störst makt har 

också störst ansvar. Sjuksköterskor är därför de som ansvarar för att styra relationen så 

att den blir en resurs för patienter och inte orsakar lidande (Wiklund 2003, ss. 155-159). 

Genom goda vårdrelationer som baseras på värme och omsorg kan patienter stöttas att nå 

sina egna mål (Bergdahl, Benzein, Ternestedt, Elmberger & Andershed 2013). För att 

skapa en god relation beskrivs att sjuksköterskor behöver vara lyhörd, ha kunskap och en 

vilja att göra gott (Bergdahl, Wikström & Andershed 2007).  

 

Hemsjukvården beskrivs av sjuksköterskor som harmonisk där goda relationer kan skapas 

med patienter (Carlsson 2013). Genom goda relationer förstärks patienters autonomi, 

integritet och delaktighet i vården (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 

Sjuksköterskor upplever det enklare att skapa en nära relation med patienter i 

hemsjukvården eftersom de i hemmet får ta del av patienters livsvärld och att relationen 

med patienter blir mer jämlikt jämfört med ett vårdande möte på sjukhus. I patienters hem 

känner sig sjuksköterskor som en gäst eftersom det är patienter som skapar rutinerna vilka 

sjuksköterskor får anpassa sig till. Sjuksköterskor är ändå de professionella i mötet med 

patienter då de har mer kunskap om vård och medicin. Det kan därför vara en svår 

avvägning för sjuksköterskor att veta när rollen som gäst ska övergå till att vara 

professionell vid besöket (Öresland, Määttä, Norberg, Winter Jörgensen & Lützén 2008).  

I mötet mellan patient och vårdare kan kommunikativa utmaningar vara ett problem. 

Kommunikationen erfars vara bra då den är öppen, följsam, lugnande och stöttande. Det 

är viktigt att aktivt lyssna, bekräfta och vara uppmärksam för det som patienter uttrycker. 

Det är även betydelsefullt att i mötet och samtalet fånga upp det som sägs och visa både 

medlidande och att inge hopp (Sundler, Eide, van Dulmen & Holmström 2016). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt mer vård sker idag i hemmet. Att få vårdas hemma kan vara betydelsefullt och 

hemmet kan bidra till en trygghet för patienter där goda relationer kan skapas. Att vara 

patient och i beroende av vård kan innebära en utsatthet och sårbarhet där vårdandet 

behöver värna om patienters autonomi. När människan blir sårbar kan det vara svårt att 

uttrycka sina behov och önskemål om sin vård. Patienter kan även känna sig underlägsna 

i vårdsituationer eftersom distriktssköterskor har mer kunskap om vård och sjukdom. För 

att möta alla människors unika behov, uppväxt och kulturella bakgrund ställer det stora 

krav på distriktssköterskors förhållningssätt i vårdandet. Därför behövs fördjupade 

kunskaper om hur patienters autonomi kan stödjas i hemsjukvården.  

 

I denna studie kommer vi hädanefter använda benämningen distriktssköterskor, vilket 

även innefattar sjuksköterskor. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur patienters autonomi kan stödjas i hemsjukvården 

utifrån distriktssköterskors perspektiv. 

 

METOD 

För att genomföra examensarbetet valdes en kvalitativ metod. Med en kvalitativ metod 

kan upplevelser och erfarenheter studeras (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 172).  

 

Urval 

Studien riktade sig mot distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetade inom 

kommunal hemsjukvård. För att delta i studien var det ett krav att arbeta inom 

hemsjukvården med erfarenhet av att vårda patienter i hemmet. I studien medverkade en 

distriktssköterska och sex sjuksköterskor från två olika kommuner i sydvästra Sverige, 

alla var kvinnor och åldern varierade mellan 32 och 57 år. Deras yrkeserfarenhet från 

kommunal hemsjukvård varierade mellan 1 och 8 år.  

 

För att komma i kontakt med deltagare kontaktades först verksamhetscheferna för vård 

och omsorg i tre olika kommuner som vi själva inte har arbetat i. Två verksamhetschefer 

ställde sig positiva till att medverka och en verksamhetschef tackade nej. Skriftlig 

information skickades via e-post till verksamhetscheferna (Bilaga 1) som sedan gav sitt 

skriftliga medgivande till studiens genomförande samt namn på frivilliga 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som ville deltaga i studien. E-post med information 

om studien har även skickats till informanterna (Bilaga 2). Informationen bestod av 

uppgifter om studiens syfte, vad deltagande i studien innebar, att intervjun skulle spelas 

in och att allt material skulle hanteras konfidentiellt samt att deltagarna kunde avbryta sin 

medverkan när som helst utan påföljder. Informanterna kontaktades via telefon och tider 

för intervjuer bokades in på deras arbetsplatser efter deras eget önskemål. Vid 

intervjutillfället fick informanterna även muntlig information om studien samt att 

deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om så fanns. Därefter gav informanterna sitt 

skriftliga samtycke till att medverka i studien. 

 

Datainsamling 

Datamaterialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer där informanterna har 

intervjuats enskilt under hösten 2017. För att få reda på hur någon upplever ett speciellt 

fenomen är kvalitativa intervjuer en bra metod (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 

183-184). Intervjuerna byggde på en halvstrukturerad form utifrån Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 45). Intervjuerna genomfördes med ett öppet och följsamt förhållningssätt för 

att kunna se fenomenet som det visar sig i intervjuerna (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008, s. 177). För att behålla öppenheten genom hela intervjun och för att kunna ställa 

följdfrågor användes även ett aktivt lyssnande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 180).   

 

Alla informanter har fått samma öppna öppningsfråga och därefter följdes det som sades 

upp med olika följdfrågor för att få så detaljerade beskrivningar av informanternas 
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upplevelser som möjligt (Bilaga 3). Intervjuerna varade mellan 15-35 minuter och 

spelades in på mobiltelefon. På grund av geografiskt avstånd intervjuades fem 

informanter av en författare och två av den andra författaren. 

 

För att kunna utföra en analys behövde intervjuerna transkriberas till text (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 234). De två första intervjuerna transkriberades i direkt 

anslutning till intervjuerna och skickades till handledaren och varandra för återkoppling 

och uppföljning. Detta för att förbättra vår intervjuteknik och få ett så bra datamaterial 

som möjligt. De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant, pauser, ljud och icke 

verbal kommunikation har markerats i texten. Texterna jämfördes sedan med de inspelade 

intervjuerna för att se så de stämde överens (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 

234). De flesta intervjuerna har transkriberats av den som utfört intervjun men i enstaka 

fall har vi hjälpts åt med transkriberingen. De transkriberade texterna ligger till grund för 

analysen.  

 

Dataanalys 

Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innebördssanalys (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, ss. 244- 245). Analysen har kännetecknats av en process som gått fram 

och tillbaka i texten mellan att läsa helheten till ett sökande efter delarna och tillbaks till 

helheten igen. Analysen började med att intervjuerna lästes igenom flera gånger i sin 

helhet för att lära känna materialet. Sedan har materialet delats upp i mindre delar genom 

att vi tillsammans har markerat meningsbärande enheter med fokus på innebörder av 

fenomenet. Med öppenhet och följsamhet har en innebörd som består av antingen ord 

eller meningar markerats vid varje meningsbärande enhet. De innebörder som till synes 

hörde till varandra samlades i kluster som till en början var 16 stycken. För att strukturera 

analysenheten har vi sökt efter likheter och skillnader i klustren och 4 mer övergripande 

innebördsteman av fenomenet visade sig. Alla innebörder från varje meningsbärande 

enhet har bearbetats och finns beskrivna i resultaten. Innebörderna har styrkts genom att 

under hela analysprocessen gå tillbaka till helheten. 

 

Förförståelse 

Det är viktigt att problematisera förförståelsen eftersom den påverkar hela 

forskningsprocessen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 135). Förförståelse innebär 

att alla människor har tidigare kunskap och erfarenheter med sig från sitt eget liv vilket 

är en förutsättning för att kunna förstå saker man möter (Dahlberg 2014, ss. 69- 70). Allt 

som erfars och världen omkring oss påverkar hur vi uppfattar saker och fenomen. Levd 

erfarenhet kan vara ett hinder som gör att den tar över förförståelsen samtidigt som den, 

om den tyglas, kan vara en tillgång för studien eftersom möjligheten att få en djupare 

förståelse finns (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 135). Att tygla sin förförståelse 

kräver tålamod och innebär att man inte ska dra för snabba slutsatser. Vi har båda 

erfarenhet av att arbeta i hemsjukvård vilket kan göra att vår förförståelse kan påverka 

forskningsprocessen. Därför har vi medvetandegjort och problematiserat vår förförståelse 

genom att kontinuerligt diskutera med varandra under hela processen. Detta för att kunna 

vara neutrala och öppna för det som visar sig (Dahlberg 2014, s. 73).  
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets rekommendationer om god forskningssed har följts och en etisk 

reflektion har skett genom hela forskningsprocessen. De medverkande i all slags 

forskning ska skyddas från psykiska och fysiska skador. Deltagarna har erhållit skriftlig 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt, villkor och rättigheter. De informerades 

om att deltagande i studien är frivillig och att de kan när som helst utan förklaring avbryta 

sin medverkan. Deltagarna har sedan gett sitt skriftliga samtycke till att medverka. 

Personuppgifter och material har förvarats så att inte obehöriga har kunnat ta del av det 

och allt material är avkodat. Denna studies resultat ska enbart användas för att bidra med 

nya kunskaper och kommer inte användas i andra sammanhang eller användas för 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2017, s. 12, 13, 15).   

 

RESULTAT 

Resultaten presenteras i form av fyra olika teman vilka är: att göra patienten så 

självständig som möjligt, att vårda i samråd med patienten, att få patienten att styra över 

sitt liv och att se människan i hemmet. I resultaten illustreras texten med citat från 

intervjuerna.  

 

Att göra patienten så självständig som möjligt 

Att patienter har större inflytande över sin vård när de bor hemma än om de befinner sig 

på sjukhus erfar distriktssköterskorna starkt. Hemmiljön kan göra att patienter känner sig 

trygga och mer öppna att våga vara med och bestämma över sin vård och sin vardag. Den 

upplevs stötta patienter till att vara mer självständiga och stå upp för sig själva. 

 

Jag tycker bara att det är positivt att man är hemma [...] enbart positivt i 

alla bemärkelser att man är hemma - mitt hem är min borg - lite grann så 

där, här är det jag som bestämmer! 

 

Det egna hemmet ses som stödjande i många fall men inte alla. Därför erfars det viktigt 

att vara lyhörd och följsam till patienters behov, önskan och vilja samt att visa patienter 

respekt i hemmet. 

 

För att kunna vara hemma i så stor utsträckning som möjligt beskriver 

distriktssköterskorna vissa förutsättningar för detta. Patienter behöver stöttning av både 

anhöriga och personal och det erfars viktigt att ha ett bra samspel för att göra det möjligt. 

Patienters förutsättningar och behov ser olika ut och då erfars det viktigt att som 

distriktssköterska se det och vara flexibel för att kunna skapa möjligheter att fullfölja 

patienters önskan och val. 

 

Då går det ju ett år i taget för patienten där det funkar lite bättre med den 

insatsen och så funkar det lite bättre med den insatsen och så har man 

varit hemma i kanske tre år istället för att på det första året komma till 

något äldreboende där man inte vill. [...] Att personen ändå, för jag vet 

då någonstans intygat av anhöriga, för personen inte kan uttrycka det 
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själv, att där hemmet är så kärt, att man kan vara hemma, stora delar 

iallafall. 

 

Att få sitt val respekterat och genomfört erfars av distriktssköterskorna stärka patienters 

autonomi.  

 

Det kan vara en önskan från första början, att när man får sin 

cancerdiagnos, att man har alltid velat från början att - Jag vill avsluta 

mitt liv hemma, och om man då får fullfölja det fram till slutet och att 

faktiskt få somna in hemma med personal eller anhöriga vid sin sida, då 

har man ju fått vara med och bestämma det från början till slut. 

 

Hemsjukvården erfars vara ett stöd för patienter som bor hemma och som vill kunna 

fortsätta vara hemma i så stor utsträckning som möjligt även vid svåra sjukdomar som 

kräver avancerad sjukvård. Detta kan göras genom att bistå med hjälpmedel och 

stödinsatser som underlättar för patienter i deras vardag. Tillgänglighet ger en trygghet 

att veta att någon kommer när det behövs. Tillgängligheten kan vara att någon svarar i 

telefon eller veta att det finns någon som ringer tillbaka så fort möjlighet finns då patienter 

vill ha kontakt. “Tillgängligheten. Vi har dessutom jour dygnet runt”.  

 

Att patienter är trygga med sin egen förmåga anses stödja autonomin. Ibland erfars det att 

patienters tilltro till sig själva har förminskats, där självförtroendet har sjunkit på grund 

av att personal eller anhöriga har tagit över för mycket av det som patienter klarar själv. 

Det kan även vara patienter som är desorienterade som inte själva vet sina styrkor och 

svagheter. Det erfars viktigt att som distriktssköterska vara positiv och kunna se och ta 

fram egenskaper och förmågor som patienter är bra på för att uppmuntra förmågan att 

klara sig så mycket som man möjligtvis kan själv.  

“Det går fortare om jag göra dina knappar än att jag ska stå här och 

vänta på dig”. Då har jag ju tagit bort något. Så istället för att göra det 

så kan man ju ta fram det positiva “Det här är du bra på!” 

 

Det erfars betydelsefullt att skapa bra förutsättningar för varje enskild individs behov och 

önskemål. Distriktssköterskorna anser att hemsjukvården är bra på att se möjligheterna 

för att tillvarata patienters autonomi. Att bevara och uppmuntra det friska och det som 

patienter kan göra och ta hand om själva upplevs göra patienter mer självständiga. 

 

Autonomi är förmåga att klara så mycket som man möjligtvis kan själv. 

Det tycker jag att vi ska uppmuntra och det tycker jag är en av våra 

arbetsuppgifter. 

 

Att utgå från tidigare vanor erfars av distriktssköterskorna som ett bra sätt att främja 

patienters autonomi. De uppger även att det är betydelsefullt att patienter har personal 

runt sig som känner dem och deras förmågor. Distriktssköterskorna erfar att patienter 

känner sig mer självständiga om personal vet vad de klarar av själva och vad de behöver 

hjälp med.  

 



 

 

 
 

9 

    

Känner man personen då är det lättare att veta att vad personen klarar 

själv. Då kanske den personen kan klara sig längre hemma [...] 

personalen hjälper med det de behöver och patienterna gör själva det 

dom kan. 

 

Rätt hjälp och stöd erfars bidra till att patienter klarar mer själva och kan på så vis bo kvar 

i sina egna hem längre. I vissa fall blir patienter så självständiga att de inte längre är i 

behov av hemsjukvård. Då erfars patienters autonomi som stark. 

 

Att vårda i samråd med patienten 

Att utforma vården i samråd med patienten erfars som en viktig del i autonomin. Detta 

för att patienter ska se nyttan med vården och förstå att den utförs för deras bästa. Det 

erfars viktigt att patienter får insikt i varför de behöver vården och på vilket sätt de kan 

bli hjälpta av den för att kunna bli mer delaktiga.   

 

Jo men jag tänker att det är viktigt att dom känner att det är för deras 

skull så att dom inte, ja det kan ju bli så att man inte får komma dit om 

de inte förstår nyttan eller så. Och även om det är en sak som inte ger 

nytta på en gång så att man är mån om att förklara och att det kan leda 

till något bra. 

 

För att få vården att kunna ske i samförstånd erfars det viktigt att patienter får kunskap 

och information om vad vården och olika alternativ kan innebära för dem. Det uppges 

även att informationen som ges behöver anpassas så att alla patienter blir bemötta på rätt 

nivå. Något som upplevs underlätta för patienter att ta beslut om sin vård är om det finns 

en tillit och ett förtroende för distriktssköterskorna. Detta upplevs skapa förutsättningar 

för patienter att kunna vara delaktiga i den egna vården och på så vis bli mer självständiga.  

 

Ja det är väl att försöka möta varje vårdtagare på dennes nivå eller 

behov, ge information, förse med kunskap, göra dem delaktiga. 

 

Delaktighet och självständighet erfars som en del i autonomin. När hänsyn tas till 

patienters behov och önskemål kan förutsättningar skapas så att patienter blir delaktiga 

och att vården sker i samråd med dem. “För att patienten ska känna sig delaktig? Ja det 

är väl att de får vara med och planera utifrån vad de har för behov och önskemål såklart”. 

Det kan även vara betydelsefullt att anhöriga får vara med i planeringen av vården vilket 

erfars skapa trygghet för både patienter och deras anhöriga. När patienter blir delaktiga 

erfars de kunna påverka vårdens inverkan på vardagslivet vilket kan bevara det friska hos 

patienter. 

 

Det ska till mycket insatser, det är klart att vara delaktig då både som 

patient och närstående är väl jätteviktigt [...] för att man ska känna sig 

trygg och bekväm för att man ska kunna bevara så mycket som möjligt 

av det som är friskt och det sociala livet man har utanför sin sjukdom. 

Att kunna ta hänsyn till att man ska göra saker som för den personen är 

viktiga. 
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Att vara lyhörd för patienters önskningar och behov samt att anpassa sitt arbetssätt 

upplevs som viktiga delar för att kunna utföra vård i samråd med patienter. Ibland blir det 

en process där det samtalas om vården vid ett flertal tillfällen. Det ger patienter möjlighet 

att låta innebörden av samtalen mogna och sedan själva ta ett genomtänkt beslut vilket 

stöttar patienters autonomi. Det kan liknas vid att så ett frö som patienter själva avgör om 

det ska växa eller inte. Tid och information erfars därför viktiga för förmågan att kunna 

vara delaktig i beslut som rör vården. 

 

Att patienter är självbestämmande och är med och påverkar hur de vill ha det erfars 

betydelsefullt och som en självklar del i autonomin. När sjukvård ges i hemmet upplevs 

det främja patienters autonomi och självbestämmande. Det kan vara patienter vars liv 

underlättas och att hälsan upplevs som bättre om de istället för att ta sig till vården får 

bestämma att få vården till sitt hem. Men en del patienter vill inte få viss vård i hemmet 

och för att då utföra vård i samråd med patienter erfars att god samverkan och samarbete 

mellan olika vårdgivare behövs.  

 

Jag tycker det är viktigt att få ett bra samarbete med hemtjänst och 

vårdcentralen. En patient vägrar att få injektioner i hemmet men 

eftersom vi inte har något mottagningsrum på hemsjukvården får hon gå 

till öppenvårdsmottagningen på psykiatrin och ta den. [...] och där fick 

hon ju bestämma att hon inte vill ha det i hemmet. 

 

Då patienter är med och styr var i hemmet de önskar att mötet eller vart vården ska äga 

rum erfars det betydelsefullt för autonomin. Det kan handla om att patienter väljer en plats 

som är bekväm eller som de känner sig trygga med. Autonomin erfars bli tydlig då 

patienter har förmågan att uttrycka sina önskningar och får vara delaktiga så att 

arbetssättet kan anpassas efter de önskemål som uttryckts.  

 

Det är bra när dom säger att dom inte kan. Jag är nog för det att dom 

berättar så att de blir bra för den jag är hos.  

 

Om patienter väljer att motsätta sig vård eller då deras önskan inte är förenligt med god 

vård eller det som vården kan hjälpa till med erfars det svårt att stötta patienters autonomi. 

“Det är ju positivt om de är bestämda och vet vad dom vill, om det är inom det som ska 

göras”. Patienters önskningar bör försöka tillmötesgås så långt det är möjligt och valen 

bör respekteras trots en oenighet uppger distriktssköterskorna. “Då får man respektera 

det att de vill ha det så, både patienter och anhöriga”. Distriktssköterskorna betonar att 

om det tas beslut utan patientens medbestämmande riskeras patientens autonomi att 

hindras. 

 

Distriktssköterskorna beskriver också att det finns patienter som kan ha svårt att uttrycka 

eller sätta ord på förväntningar eller önskemål om vård. Det kan handla om patienter som 

är desorienterade eller svårt sjuka patienter som inte kan framföra sina önskemål. Då blir 

kontakten med anhöriga ännu mer viktig och de får föra patienters talan om hur patienter 

vill att vården skall utföras. 

 

När man kommer till ett skede där kanske inte patienten själv kan uttala 

sin önska och sin vilja, det kan ju vara ett sånt läge där man får försöka 
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göra så bra det bara kan vara när patienten själv inte kan uttrycka sin 

vilja längre. [...]. Då gäller det ju att få med personer runt omkring som 

känner patienten som kanske kan vara språkrör och liksom berätta vad 

han eller hon hade velat eller önskat. 

 

Det kan dock finnas anhöriga som har en annan syn på vården än vad patienter har. Om 

anhöriga inte respekterar att de har olika syn på vården erfars det kunna påverka patienters 

autonomi negativt. Distriktssköterskorna upplever att det kan avhjälpas med tydlig 

information till anhöriga. 

 

Anhörig hade mycket önskemål kring sin anhörigas smärtlindring, det 

var palliativ vård och det var lite speciellt just med olika syner på det 

och det kom till ett skede där inte patienten längre kunde göra sin röst 

hörd utan då var det anhöriga. [...] Det handlade om att man 

(distriktssköterskan) inte fick ge så mycket smärtlindring (för anhöriga) 

och då visste jag (distriktssköterskan) att patienten egentligen ville ha 

mycket smärtlindring för det kunde hon själv uttrycka när hon själv 

kunde tala. Så att där försökte man (distriktssköterskan) förklara varför 

och hur det fungerar för att vinna någon form av förtroende.  

 

Att få patienten att styra över sitt liv 

Att styra över sin tid och sitt liv beskrivs av distriktssköterskor som betydelsefullt för 

patienter. Att som distriktssköterska vara följsam till patienters liv utanför sjukdomen 

erfars skapa förutsättningar för patienter att uppleva autonomi i sin vardag. Det erfars 

viktigt att patienter får känna att de har kontroll och att sjukdomen och vården inte styr 

och påverkar livet i för stor utsträckning. När patienter befinner sig i hemmet upplevs 

följsamheten till patienters vardagsliv starkare jämfört med på sjukhus eller en 

vårdinrättning. 

 

I patienters vardag finns förväntningar för dagen, det finns familj och vänner som 

patienter vill umgås med men även aktiviteter som de vill utföra. För att göra så liten 

inverkan som möjligt på patienters vardagsliv och underlätta deras livssituation berättar 

distriktssköterskorna hur de på olika sätt försöker vara följsamma och tillmötesgående. 

Det kan handla om att komma överens om tider som inte krockar med något som patienter 

tänkt göra. “Så har ju dom ett liv att ta hänsyn till de har ju inte bara mig och vänta på 

en hel dag”. Att anpassa tiden för vården efter patienters önskemål erfars vara ett sätt att 

vara tillmötesgående på. Det kan innebära att komma på en överenskommen tid som inte 

stör patienters familjeliv.  

 

Det var snickrande på det sättet och det var i samråd med [...] TPN som 

man normalt brukar sätta på natten, men för denna personen passade det 

att ha den på dagen för då var det ändå tomt i hemmet. Så då kunde den 

personen ligga där och vara sjuk under dagen. Det blev bättre på 

morgonen och kvällen att vara tillsammans med familjen och inte 

behöva gå runt med en droppställning hela tiden. 
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Detta kan även innebära att utifrån patienters önskemål samordna tider och besök med 

t.ex. hemtjänsten. Det kan handla om att patienter får mer sammanhållen sömn under 

natten eller färre besök totalt under dygnet.  

 

Att man försöker planera ihop ja kanske flera besök, eller besök om 

natten [...] man vill ju att de ska känna att de får det som de önskar och 

att man gör lite som de vill. 

 

Distriktssköterskorna erfar att det på grund av verksamheten kan vara svårt att tillmötesgå 

patienters önskemål om tider och patienter kan ha förväntningar som hemsjukvården inte 

alltid kan leva upp till. På olika sätt beskrivs hur distriktssköterskorna försöker anpassa 

verksamheten på ett bra sätt för alla involverade för att respektera patienters tid och inte 

inkräkta på autonomin. Det kan vara att inte komma oannonserad och vid behov ringa 

innan för att påminna om besöket eller att förmedla eventuella förseningar.  

 

“Du skulle kommit för en halvtimme sedan! - Ja tyvärr, det fick bli så 

idag.” Och då har kanske patienten blivit besviken för att den kanske 

hade väntat sig att det skulle vara klart för en halvtimme sedan så att de 

kan sätta sig på kvällen för att se på sitt TV-program eller ta sin te och 

macka eller så där. 

 

Att se människan i hemmet 

Distriktssköterskorna erfar att när de vårdar patienter i hemsjukvården får de en personlig 

kontakt med patienterna i större utsträckning jämfört med slutenvården. “Autonomin blir 

väldigt tydlig, jag har jobbat några år inom vården och det blev först nu som patienten 

blev en personlighet och en människa när jag kom in i hemsjukvården”. I hemmet finns 

patienters personliga saker vilket stärker att det är en person med ett liv, intressen, 

värderingar och åsikter och det underlättar då att se det unika i varje patient. Att vårda 

patienter i hemmet erfars hjälpa distriktssköterskorna att se hela människan och deras 

livsvärld, inte bara sjukdomen, vilket leder till ökad respekt för patienters autonomi. 

 

Att vara hemma hos människor där de blir personlighet och att det per 

automatik ger en större autonomi till den personen man vårdar. För att 

man tar ett steg tillbaka, och lirkar mer fram till hur man ska komma 

fram till något bra. 

 

Distriktssköterskorna erfar det viktigt att ha i åtanke att det är de som kommer hem till 

patienters hem och då är det viktigt att vara följsam och låta patienter visa hur de vill ha 

det. Detta erfars bygga en bra relation. I hemsjukvården sker möten vanligtvis under en 

längre period och med tiden byggs förtroende och tillit upp mellan distriktssköterskor, 

patienter och deras anhöriga. Djupare relationer dem emellan erfars kunna underlätta att 

hjälpa och stötta patienter i vardagen utifrån patienters unika förutsättningar och behov. 

När distriktssköterskorna “kliver in i patienters livsvärld” erfars det viktigt att respektera 

deras personlighet och integritet. Distriktssköterskorna upplever att de är följsamma och 

försöker anpassa sitt förhållningssätt till de förhållanden som råder hemma hos patienter 

för att inte inkräkta på deras autonomi. 



 

 

 
 

13 

    

Att man kommer hem till någons hem och man är där för att vårda men 

samtidigt så är det patientens hem och det är patientens alltså integritet 

och man går in i deras värld liksom. Det handlar ju om respekt och att 

man får göra mycket saker som patienten känner och anpassa sitt 

arbetssätt utefter det. 

 

Det erfars vara betydelsefullt att visa patienters hem respekt när vård erbjuds i hemmet. 

Förutsättningarna för hur vården skall kunna bedrivas i hemmet sätter patienten, därför är 

det viktigt att respektera hur patienten har valt att ha det hemma. Att inkräkta i någons 

hem erfars hindra autonomin. Vården kan innebära att sjukvårdsmaterial behöver förvaras 

hemma hos patienten. Det erfars då viktigt att patienter får vara med och bestämma hur 

och var detta skall förvaras och att visa patienten respekt genom att fråga om lov. Annars 

finns det risk att hemmet förvandlas till en vårdinrättning där hemmet inte längre speglar 

personligheten. Att se sjukvårdsmaterial i sitt hem och att få besök många gånger per 

dygn kan göra att patienten blir påmind om sin skörhet vilket hindrar känslan av 

autonomi.  

 

Jag återkommer lite till det här med ytor och grejer man behöver 

hemma. Det är ju det som dom märker och känner av sedan när vi inte 

är där, så finns det ju ändå grejer kvar. 

 

Distriktssköterskorna erfar att möta patienter med ett respektfullt förhållningssätt är en 

förutsättning för autonomi. I det respektfulla förhållningssättet erfars det vara viktigt att 

ha ett gott bemötande, vara lyhörd och följsam för vad patienten vill och att komma hem 

till patienter som en gäst. Distriktssköterskorna erfar att de behöver patienters tillåtelse 

för att få komma hem till dem och vårda samt att de behöver respektera och förhålla sig 

till det specifika hemmets regler. “Man är ju gäst, även om jag är där för att vårda 

personen så är jag ju ändå gäst i deras hem”.  

 

Autonomi är för mig att de får bestämma själva hemma, det är deras 

hem, jag är gäst. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur patienters autonomi kan stödjas i hemsjukvården 

utifrån distriktssköterskors perspektiv. Resultaten visar att om patienten får vara 

självständig och att stärkas i det positiva och de förmågor de har erfars autonomin som 

stark och patienter kan få möjlighet att stanna i sitt hem längre. När patienten blir delaktig 

kan vården utformas i samråd med patienten och detta ses som en självklar del i 

autonomin men om patientens tid och vardagsliv inte respekteras upplevs det påverka 

negativt. Även hemmet kan stärka patienters autonomi då patienter ses i sitt naturliga 

sammanhang samtidigt som distriktssköterskorna visar respekt och inte gör intrång. Alla 

fyra innebördsteman kommer diskuteras nedan: att göra patienten så självständig som 

möjligt, att vårda i samråd med patienten, att få patienten att styra över sitt liv och att se 

människan i hemmet. 
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Att göra patienten så självständig som möjligt 

I studiens resultat framkommer att distriktssköterskorna lyfter fram det positiva och det 

som patienter klarar själv, som en del i att främja patienternas autonomi vid vård i 

hemmet. De förmågor patienter har som gör att de kan klara sig själva kan behöva 

uppmuntras av både personal och anhöriga. Det kan leda till att de kan stanna i sitt hem 

längre. I likhet med denna studie visar en annan studie att patienter som önskar bli mer 

självständiga hjälptes av att personal inte tar över för mycket och att de har ett bra 

samarbete vilket bevarar autonomin (Byrne, Frazee, Sims- Gould & Martin- Matthews 

2012). 

 

För att kunna se de förmågor patienter har beskrivs det som viktigt att 

distriktssköterskorna är lyhörda, flexibla och tillmötesgående för det som patienter 

uttrycker och önskar vilket också visas i studien av Byrne, Frazee, Sims- Gould och 

Martin- Matthews (2012). I den studien beskrivs att patienter känner att de får vara med 

och yttra sig om sin vård när personalen är lyhörda och mottagliga för detta. Men det kan 

också vara komplext att stötta patienter i att vara självständiga om den som utför vård inte 

känner till vad patienten klarar av eller inte. I föreliggande studie framkommer det som 

betydelsefullt att distriktssköterskorna känner till patienters styrkor och svagheter för att 

patienter ska känna sig mer självständiga. Detta kan även ses i en studie av Ek, Sahlberg- 

Blom, Andershed och Ternestedt (2011) som beskriver att då sjuka patienter anstränger 

sig för mycket orkar de inte utföra andra aktiviteter efteråt. Även att behöva berätta vad 

de klarar själva och inte i en vårdsituation kan leda till utmattning av den grad att de inte 

orkar med andra aktiviteter. Det kan därför vara en balansgång för distriktssköterskor och 

patienter att hitta en vårdform som uppmuntrar patienter att vara självständiga i den egna 

vården men som också ger utrymme för patienters intressen. 

 

I resultaten framkommer även att distriktssköterskorna upplever att patienters hem kan 

stärka patienters autonomi. De beskriver att patienter när de befinner sig i sin hemmiljö 

upplevs mer trygga vilket bidrar till att de vågar framföra sina önskningar och bestämma 

över sin vård. Liknande resultat beskrivs även i en annan studie om hur ökad trygghet kan 

vara kopplad till det egna hemmet och hur det kan bidra till ökad autonomi. I hemmet 

skapas rutiner och hemmet kan liknas som en borg där människan kan låsa om sig och 

välja vilka som får komma in. Hemmet kan bidra med en trygghet och en känsla av frihet 

att göra som man vill (Gillsjö, Schwartz-Barcott & von Post 2011). Att kunna bestämma 

i sitt eget hem ökar självkänslan (Holmberg, Valmari och Lundgren 2012). När hemmet 

stärker patientens självständighet, oberoende och autonomi kan det ge patienten en större 

självkänsla som också kan leda till att patienten vågar vara med och bestämma över sin 

vård. 

 

Att vårda i samråd med patienten 

För att kunna få patienter delaktiga i sin vård och känna sig mer självständiga 

framkommer i studien att distriktssköterskorna försöker vara lyhörda för patienters behov 

och önskningar samt att de försöker anpassa sitt arbetssätt efter detta. Att vården bör 

utföras i samråd med patienter och att de får vara med och påverka betonar 

distriktssköterskorna som viktigt för autonomin. För att patienter ska kunna ta egna beslut 

lyfter föreliggande studie fram att patienter behöver information och kunskap om vården. 

En annan studie beskriver också att förutsättningar för att kunna vara autonom och ta 
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autonoma beslut kräver att patienter är välinformerade (Karlsson, Milberg & Strang 

2012). Eftersom distriktssköterskor och sjuksköterskor har mer kunskap om vården 

behöver de delge sin kunskap för att patienter på rätt grunder ska kunna göra olika val 

som gäller den egna vården. Genom att informera och undervisa patienter kan patienter 

få förståelse för hur sjukdomen påverkar dem och varför. På så vis kan ökad kunskap göra 

patienter mer delaktiga i planeringen av sin egen vård och medicinering (Bergdahl, 

Benzein, Ternestedt, Elmberger & Andershed 2013; Bergdahl, Wikström & Andershed 

2007). När patienter får den kunskap de behöver blir det möjligt för patienter att ta 

välinformerade beslut om sin vård.  

 

I föreliggande studie påtalas att när distriktssköterskorna respekterar patienters val stärks 

patienters autonomi samtidigt som det framkommer att det kan vara svårt att stötta beslut 

när patienters önskan inte är förenligt med god vård. Detta beskrivs vidare i en annan 

studie att när sjuksköterskor och patienter har olika önskemål och åsikter om vården är 

det enligt sjuksköterskors perspektiv viktigt att ha respekt för varandra. När 

sjuksköterskor ger information ur medicinskt eller omvårdande syfte och patienter inte 

instämmer upplevs det även viktigt att kunna lita på sin egen erfarenhet och kunna stå för 

sin sak för patienters bästa (Öresland et al. 2008). Distriktssköterskor ska arbeta för att 

värna om patienters autonomi men när patienter motsätter sig vården och 

distriktssköterskor fortsätter att stå upp för sin sak kan det uppstå etiska dilemman. Det 

kan vara svårt för distriktssköterskor att dra en gräns för vilka beslut som patienter tar 

som bör och kan respekteras.  

 

Att få patienten att styra över sitt liv 

Resultaten beskriver hur distriktssköterskorna upplever att en viktig del i att stödja 

patienters autonomi är att respektera patienters vardagsliv. De upplever att patienter vill 

kunna styra över sin tid och därmed sitt liv. Genom att vara följsamma och 

tillmötesgående försöker distriktssköterskorna att inte inverka för mycket i patienternas 

vardag, vilket inte alltid fungerar optimalt. Det visar sig bland annat då de inte klarar av 

att hålla överenskommelser om tider för vården. Andra studier bekräftar dessa problem 

när den som ska utföra en vårdande uppgift inte kommer på utsatt tid. Detta leder till att 

patienter då kan ha svårt att fullfölja andra planer för dagen (Sundler, Eide, van Dulmen 

& Holmström 2016; Doyle 2012). Om patienter får välja föredrar de många gånger att 

vården utförs på ett sådant sätt att det inte påverkar deras dagliga liv (Doyle 2012). En 

annan studie beskriver att ha tid att sitta ner och prata med patienter ökar kunskapen om 

patienter och deras önskemål (Josefsson & Peltonen 2015). Det är först när patienters 

önskemål blir synliga som distriktssköterskor kan respektera dem och försöka anpassa 

vården därefter.  

 

Att se människan i hemmet 

I föreliggande studie framkommer att autonomin blir tydlig när patienter vårdas hemma 

eftersom patienter ses i sitt naturliga sammanhang. Det är viktigt att förstå hemmets 

betydelse för människan och att känslan av att känna sig hemma i det egna hemmet 

påverkar hälsan och välmåendet (Hilli & Eriksson 2017). Hemmet är något som byggs 

upp över tid tillsammans med andra och den fylls av saker som gör platsen till just ett 

hem (Gillsjö, Schwartz-Barcott & von Post 2011). Det naturliga sammanhanget erfars i 
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detta resultat hjälpa distriktssköterskorna att se hela människan och inte bara sjukdomen 

vilket stärker patienters autonomi. Detta stärks av en annan studie där det är mer viktigt 

att se de icke tekniska aspekterna av vårdandet än att se de tekniska. Patienter upplever 

då att personalen känner dem på ett mer meningsfullt sätt vilket ger en känsla av att höra 

till ett sammanhang vilket ger minskad känsla av hopplöshet (McCormack, Dewing & 

McCance 2011). Annan forskning visar att om det är många olika som vårdar, upplever 

patienter att de blir mer bemötta som en uppgift än som en person. De upplever sig inte 

respekterade vilket leder till att de inte känner sig trygga (Byrne, Frazee, Sims- Gould & 

Martin- Matthews 2012). Att bli bemött som en person och inte som en sjukdom upplever 

patienter som respektfullt och det stärker möjligheten att uppleva hälsa. 

 

Att som distriktssköterska respektera och inte inkräkta på patienters autonomin eller hem 

i den föreliggande studien erfars vara svårt. Det kan behöva förvaras sjukvårdsmaterial 

som kan göra patienter påminda om sin sjukdom och för att minska risken att inkräkta är 

det viktigt att vara lyhörd för hur patienter vill ha det. I en annan studie beskrivs att om 

den speciella stämningen i hemmet försvinner kan människor tappa känslan av att vara 

hemma då de befinner sig i sina egna hem. Så även om människor befinner sig i en hemlik 

miljö betyder det inte att de känner sig hemma. Detta visar att hemmet inte bara är en 

plats man bor på utan hemmet är en plats som innefattar känslor och som ger människor 

en särskild betydelse (Hilli & Eriksson 2017). En annan studie visar att om insatserna från 

hemsjukvården gör så mycket intrång att det stör patienters känsla av att vara hemma i 

sina egna hem så skulle patienter känna sig tvingade att flytta (Gillsjö, Schwartz-Barcott 

& von Post 2011). Då vården faktiskt ibland kräver plats, behöver distriktssköterskor vara 

lyhörda och följsamma så att patienter inte upplever det som allt för inkräktande i deras 

hem.  

 

Att ha ett gott bemötande och att komma till patienters hem som gäst beskrivs som viktigt. 

I tidigare forskning ur sjuksköterskeperspektiv styrks denna känsla av att vara gäst hos 

patienter (Öresland et al. 2008). Dock visar en studie med ett patientperspektiv att 

patienterna inte ser sjuksköterskorna som gäster utan som professionella som är i deras 

hem för att utföra en vårdande uppgift. Patienterna uppskattar när deras privatliv 

respekteras (Holmberg, Valmari & Lundgren 2012). Respekten för patienters privatliv 

verkar vara en ömsesidig utgångspunkt i vårdandet för både patienter och 

distriktssköterskor men att deras syn på mötet och rollerna är olika är intressant och skulle 

vara värt att utforska mer. Att distriktssköterskorna erfar sig som gäster kanske har att 

göra med hur de själva vill bemöta patienter i deras hem, ett slags förhållningssätt. Att 

som distriktssköterska agera som gäst i mötet med patienten är kanske ett sätt att visa 

patienter respekt.  

 

Hållbar utveckling 

Världens länder har åtagit sig att fram till 2030 arbeta med 17 olika mål för att nå social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Mål 3 handlar om alla människors rätt till god 

hälsa och välbefinnande i alla åldrar (Regeringskansliet 2017). Samhället bör därför 

försöka skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla oavsett ålder, 

etnicitet, socioekonomisk ställning och sexuell läggning. Det beskrivs att en förutsättning 

för detta är hälsofrämjande livsmiljöer (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 255- 

256) som för patienter i hemsjukvården i huvudsak innefattar bostadsmiljön. Det har av 
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distriktssköterskorna i studien beskrivits att ett fungerande hem är stödjande, stärker 

autonomin och ger trygghet för patienten. Distriktssköterskorna har ett respektfullt 

förhållningssätt och arbetar för att främja god hälsa för alla unika individer och de stöttar 

patienter att kunna bo kvar så länge som möjligt i sina hem om de önskar det. 

Hälsofrämjande miljöer ökar patienters autonomi vilket ger ökad självständighet och 

möjlighet att klara sig själva. Detta kan leda till bättre upplevd hälsa för patienter, en 

ekonomisk vinst för samhället och en hållbar utveckling. 

 

Metoddiskussion 

För att undersöka hur distriktssköterskor stödjer patienters autonomi vid vård i hemmet 

genomfördes en kvalitativ studie. Val av metod är gjort för att kunna besvara syftet och 

med en kvalitativ metod kan det som erfars av någon studeras (Dahlberg 2014, s. 20). 

Validiteten stärks om metoden undersöker det den är ämnad att göra samt att läsaren kan 

följa forskningsprocessen genom arbetet och utifrån det avgör läsaren trovärdigheten i 

studien (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 296- 297; Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, 

s. 338).  

 

Studiens fokus riktades mot distriktssköterskor då vi tror att det är viktigt att ta hänsyn 

till deras upplevelser om hur patienters autonomi påverkas av vård utförd i hemmet. Det 

finns dock en risk för att patienters perspektiv försvinner om vårdens fokus främst ligger 

på distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser. Inom vårdvetenskapen är målet att 

förbättra vården för patienter oavsett vilket perspektiv som studeras (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 122).  

 

Då detta examensarbete skrivs inom programmet för specialistutbildningen mot 

distriktssköterska hade det kanske varit önskvärt att alla informanter i studien var 

distriktssköterskor. Dock fanns det inte tillräckligt med intresserade distriktssköterskor i 

verksamheterna därav inkluderades även sjuksköterskor. Kravet som fanns för att 

medverka i studien var att informanterna arbetade inom kommunal hemsjukvård samt 

hade erfarenhet av att vårda i hemmet vilket alla informanter uppfyllde.  

 

Kontakt togs med tre olika kommuner och en hade tyvärr inte möjligheten att medverka. 

Då det totalt fanns få intresserade av att medverka i studien inkluderades alla frivilliga 

som uppfyllde kraven från de två medverkande kommunerna. Detta gjorde att 

fördelningen av antalet informanter mellan kommunerna blev ojämn vilket kan påverka 

variationsgraden av upplevelser. Att informanterna kommer från två olika kommuner och 

att det finns en spridning i ålder och erfarenhet gör att variationen av upplevelser kan öka 

vilket är en styrka (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, s. 175). 

 

Individuella intervjuer genomfördes där informanten fick öppna frågor och fick prata 

själv om ämnet. I stunder tilläts tystnad då intervjuaren gav informanten tid att tänka efter. 

Detta kan vara en fördel eftersom en bättre närvaro kan uppstå när informanten inte blir 

avbruten och det bidrar till bättre förutsättningar att komma djupare i berättelserna 

(Dahlberg 2014, s. 93). Att vi genom hela intervjuprocessen läst och lyssnat igenom 

intervjuerna och fått stöd och tips av handledaren efter de två första intervjuerna erfor vi 

att vi kunde få mer fördjupade upplevelser i de efterföljande intervjuerna, vilket bidrog 

till att stärka kvalitén på intervjuerna. 
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Vi har båda erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården vilket innebär att vi har kunskap, 

förförståelse och egna värderingar. Detta och att båda är oerfarna intervjuare kan ha 

påverkat resultaten. Vi har eftersträvat att vara öppna och följsamma och har försökt tygla 

vår förförståelse. Det har inte alltid varit lätt och vi kan undermedvetet i 

intervjusituationerna förstått för tidigt vilket kan ha lett till att fördjupande följdfrågor 

inte ställdes. Enligt Dahlberg (2014, s. 113) kan aldrig öppenheten vara total och 

förförståelse kan både hindra och hjälpa studien. Alla människor påverkar varandra olika 

vilket kan innebära att olika intervjuare får fram olika kunskap från informanterna vilket 

kan påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 49, 274). Intervjuer försvåras 

om kommunikationen inte fungerar som den ska, att tex. informanterna inte är bekväma 

och har svårt att uttrycka sig (Dahlberg 2014, s. 92) vilket kan påverka kvalitén på 

intervjuerna och kan således påverka validiteten. Vissa informanter i studien upplevdes 

vara något obekväma i en intervjusituation till en början vilket ställde krav på oss att vara 

extra följsamma och öppna. Då en av oss intervjuade fler än den andra har vi har 

reflekterat kring om olika svar hade kommit fram om intervjuerna var mer jämnt 

fördelade. Vi har även kontinuerligt diskuterat vår förförståelse och detta tror vi har gjort 

att den inte har påverkat processen utan snarare har varit en tillgång. 

 

Innebördsanalys valdes då vi ville ta reda på djupare innebörder och få en insikt i det som 

upplevs av informanterna. Innebörder kan passa in under flera teman (Dahlberg 2014, ss. 

123, 128). Det har funnits svårigheter att sortera innebörderna men vi har försökt att vara 

öppna för skiftningar och ändringar av betydelser av innebörder för att beskriva 

innebörderna under det tema som passar bäst (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 

244). Vi har i vårt resultat presenterat alla innebörder som vi såg i materialet från 

intervjuerna vilket har stärkts med citat från alla sju intervjuerna. Att inte utesluta 

forskningsresultat ökar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Tillförlitligheten kan öka då studien har analyserats av två personer (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 198-199).  

 

När kvalitativa studier genomförs är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska 

överväganden. Personer som ingår i forskningsstudier ska skyddas mot skada och 

kränkning men samtidigt får detta inte hindra att viktig forskning utförs som kan gagna 

samhället eftersom den kan leda till bättre miljö, hälsa och livskvalite. Därför är det 

angeläget att forskare väger nyttan mot risker innan forskning bedrivs (Vetenskapsrådet 

2017). Då distriktssköterskor i sin arbetsroll har ett ansvar att stödja patienters autonomi 

kunde det motivera att genomföra studien. Även deltagandet i studien kunde öka de 

medverkande distriktssköterskornas reflektion kring patienters autonomi vilket de kan ha 

med sig i sitt arbete i hemsjukvården. Informanterna har frivilligt deltagit i studien och 

har fått både muntlig och skriftlig information om studien samt att de kan avbryta sin 

medverkan utan påföljder. Ingen av informanterna valde att avbryta sin medverkan. 

 

Trovärdigheten för resultaten inkluderar möjligheten för hur resultaten går att föra över 

till andra sammanhang och grupper. För att öka studiens trovärdighet har vi strävat efter 

att tydlig beskriva metoden och arbetets genomförande. Slutligen är det upp till läsaren 

att bedöma resultatens trovärdighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Vi 

anser att resultaten kan vara överförbara till liknande situationer där människor möts i 

vårdande sammanhang i det egna hemmet.  
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Slutsatser 

Distriktssköterskor i hemsjukvården behöver reflektera över sitt förhållningssätt och hur 

de arbetar för att öka möjligheterna att stödja och värna om patienters autonomi. 

Resultaten tyder på att patienters autonomi är viktig och att distriktssköterskorna anpassar 

sitt arbetssätt för att minimera vårdens påverkan på patienters autonomi och vardagsliv. 

Samtidigt framkommer det vissa svårigheter, inte minst kopplat till verksamhetens 

utformning och vad som är möjligt. Ökad flexibilitet i verksamheten inom hemsjukvården 

skulle kunna främja och stärka patienternas autonomi ytterligare.  

 

Att visa respekt är en viktig del som värnar om patienters autonomi. Genom att stödja de 

förmågor som patienter har kan självständighet och autonomi främjas. Det leder i 

förlängningen till att patienter i större utsträckning kan bo kvar hemma, vilket är positivt 

för patienters hälsa och då även för den hållbara utvecklingen.  

 

Vidare forskning 

Vidare forskning skulle behövas för att få fördjupad kunskap om patienters autonomi och 

detta kan fås genom att göra studier utifrån olika perspektiv. Det skulle vara intressant att 

jämföra studiens resultat med hur patienter erfar samma fenomen. Även 

observationsstudier skulle tillföra ytterligare en dimension. Genom att använda sig av 

observationer kan man upptäcka interaktioner mellan människor, vad de säger och visar 

i kroppsspråk. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 212) kan detta belysa ett 

fenomen i sin naturliga miljö. Det skulle också vara intressant att kombinera olika 

forskningsmetoder. T.ex. att följa upp en observationsstudie med intervjuer av både 

distriktssköterskor och patienter för att undersöka hur autonomin i ett visst möte upplevs 

utifrån olika perspektiv.  
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor, Erica Svensson och Kerstin Nimeryd, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka patientens 

autonomi vid vård i hemmet utifrån distriktssköterskors perspektiv. För att göra vårt 

examensarbete behöver vi komma i kontakt med distriktssköterskor.   

Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer med distriktssköterskor inom 

hemsjukvården. Intervjuerna kommer att genomföras under v. 37- 38 och kan gärna ske 

på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30-

45 minuter. Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen. 

Bifogat finns ett svarsbrev för ert medgivande till att vi genomför studien inom er 

verksamhet. Tacksam om det lämnas till någon av studenterna alternativt signeras, 

scannas in och skickas via e-post till angiven adress. Vi behöver även din hjälp med 

kontaktuppgifter till fyra distriktssköterskor att tillfråga om medverkan i en intervju. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Hälsningar 

Erica Svensson Leg. Sjuksköterska           Kerstin Nimeryd Leg. Sjuksköterska  

xxxx                                xxxx   

xxxx                                                        xxxx  

Handledare  

Annelie Sundler, Leg. Sjuksköterska. Bitr. Professor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

xxxx 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Erica Svensson och Kerstin 

Nimeryd genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 

__________________________ 
Ort och datum 

 

_______________________________ 

Namnteckning 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

 

_______________________________ 

Befattning 
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Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor, Erica Svensson och Kerstin Nimeryd, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka patientens 

autonomi vid vård i hemmet utifrån distriktssköterskors perspektiv, och skulle vilja höra 

mer om dina tankar och erfarenheter av det. 

Du tillfrågas här om att medverka i en intervju. Intervjun kommer att spelas in. 

Tidsåtgången beräknas till mellan 30-45 minuter. Intervjun kommer ske i v. 37 eller 38 

och kan gärna ske på din arbetsplats eller enligt överenskommelse. Medverkan i studien 

är frivillig och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Detta formulär om samtycke lämnas till någon av oss studenter vid intervjutillfället. Vid 

frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Hälsningar 

Erica Svensson Leg. Sjuksköterska           Kerstin Nimeryd Leg. Sjuksköterska  

xxxx                                                           xxxx   

xxxx                                                         xxxx 

 

Handledare  

Annelie Sundler, Leg. Sjuksköterska. Bitr. Professor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

xxxx 
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Samtycke till att medverka i en intervjustudie  
Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att delta och godkänner att jag fått information 

om studiens syfte, att undersöka patientens autonomi vid vård i hemmet utifrån 

distriktssköterskans perspektiv. Jag har fått skriftlig information, mitt deltagande är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________ 

Namnteckning 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

 

_______________________________ 

Befattning 
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Intervjuguide 
Inledningsfrågor: 

 

-Ålder? 

-Kön? 

-SSK examen? 

-DSK examen? 

-Hur länge har du arbetat som ssk/dsk? 

-Hur lång erfarenhet har du av att arbeta inom kommunal hemsjukvård? 

 

Öppningsfråga under inspelning: 

 

Ditt jobb är ju att vårda patienter i hemmet, hur tänker du kring patientens autonomi i den 

vården? 

 

Följdfrågor som extra stöd: 

- Hur… 

- Kan du utveckla …? 

- Kan du förklara? 

- Kan du ge exempel på... 

- Hur tänker du då? 

 

- Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 


